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 ١٣٨٣ ـ زمستان١۴فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ـ شماره 

  
  »اي تجربي در اقتصاد ايران مطالعه« رابطه بين تورم و رفاه

  
  ٢٩/٢/١٣٨۴: تاريخ پذيرش    ١/٧/١٣٨٣: تاريخ دريافت

 ١احمد جعفری صميمیدکتر
  ٢ عمرانوحيد تقی نژاددآتر 

  چكيده
هاي اقتصاد ايران در  گيري هزينه رفاهي تورم بر اساس داده  هدف تحقيق حاضر، اندازه

براي دستيابي به اين هدف سعي شده با وارد آردن بخش بانك .  است١٣٥٠ - ١٣٨٠سالهاي
گيري  الگويي طراحي شود آه در آن براي اندازه) ٢٠٠٠(به تحليل هزينه رفاهي تورم لوآاس 

 راه انحرافي ديگري افزون بر زمان معامالتي آه مورد تأکيد بيشتر ،هزينه رفاهي تورم
در اينجا ـ سازگار با چارچوب الگوی زمان . فته شودمطالعات در اين زمينه است، در نظرگر

ـ به اين دليل براي پول تقاضا وجود دارد آه پول موجب ) ١٩٨٧(خريد مك آالم و گودفريند
در الگوی حاضر، تورم از . دهد تسهيل در امر معامالت شده و هزينه معامالتي را آاهش مي

نخست اينكه عامالن اقتصادي به منظور . کندتواند زيان رفاه را به اقتصاد تحميل  دو مجرا مي
ايمن ماندن از اثرات نامساعد تورم در شرايط تورمي، دارايي پولي بدون بهره آمتري 
نگهداري آرده و آمتر از خدمات دارايي پولي در امر تسهيل معامالت و آاهش زمان 

تورم , دوم. زند  لطمه ميدر نتيجه تورم به مزاياي استفاده از پول. شوند مند مي معامالتي بهره
الضرب نظام بانكي يعني اختالف بين نرخ بهره روي وام و نرخ سود سپرده بانكي را  نرخ حق

هزينه رفاهي مربوط به انحراف . آند دهد و در بازار پول دروني اختالل ايجاد مي افزايش مي
مورد ) ٢٠٠٠(س پديد آمده در بازار پول دروني همواره در تحقيقات متعارف از جمله لوآا

  . غفلت قرار گرفته و امكان تبيين آن وجود ندارد
نتايج تجربي تابع زيان رفاه تورمي پيشنهادي مقاله حاضرآه دو تصريح لگاريتمي و 

دهد آه هزينه رفاهي به وجود آمده از يك نرخ   نشان مي،نيمه لگاريتمي از آن انجام گرفت
 درصد ٦/٦ و ٢/٧گاريتمي به ترتيب معادل  درصدي در حالت لگاريتمي و نيمه ل١٠تورم 

توليد ناخالص داخلي است آه نيمي از آن مربوط به زيان رفاه انحراف نوع دوم يعني اختالل 
تحقيقات انجام گرفته در زمينه هزينه رفاهي تورم به دليل اينكه . در بازار پول دروني است
. آنند ا آمتر از مقدار واقعي برآورد ميگيرند، هزينه رفاهي تورم ر زيان ياد شده را ناديده مي
دهد آه هزينه رفاهي تورم قابل مالحظه بوده و غفلت از داد و ستد  نتايج اين مطالعه نشان مي

تواند اين خطر را در پي داشته باشد آه سياستهاي در پيش گرفته شده به  بين تورم و رفاه مي
تر  اي جدي يد به مسأله تورم به گونهتخصيص مناسب منابع و رفاه منجر نشود؛ بنابراين با

  . نگريسته شده و سياستهاي اقتصادي در پی آاهش نرخ تورم باشند
  

  .مثلث زيان رفاه, قاعده فريدمن, رفاه, تورم:  آليد واژه

_______________________________________________________________ 
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۶٠
        مقدمه. ١

اي است آه بايد آن را مهار آرد؛ اما برداشت عامه از  اآثر مردم بر اين باورند آه تورم پديده
 تورم و اثر نامساعد آن بر بههنگامي آه اقتصاددانان . ات نامساعد تورم دقيق نيستاثر

 ناپنههاي خاصي آه ممكن است از نگاه افراد غير متخصص  د به جنبهپردازن اقتصاد مي
ها ـ آه در آشورمان با وجود مطالعات فراوان در مراآز  يكي از اين جنبه.  توجه دارند،باشد

اسر دنيا مورد غفلت قرار گرفته و نبود آن در ادبيات موضوع تورم علمي اقتصاد در سر
 .اشدب مي موضوع داد و ستد بين تورم و رفاه  ـمحسوس است

در يك اقتصاد پولي، نرخ بهره اسمي در حقيقت هزينه فرصت داراييهاي پولي بدون 
افته و از  افزايش در نرخ تورم موجب خواهد شد نرخ بهره اسمي افزايش ي.باشد بهره مي

آنند  در اين شرايط، عامالن اقتصادي تالش مي. جذابيت دارايي پولي بدون بهره آاسته شود
شان را محدودتر ساخته و دارايي پولي بدون بهره آمتري نگه دارند تا زيان سرمايه  تراز پولي

را اين امر خدمات حاصل از دارايي پولي در ايجاد سهولت در معامالت . آمتري متحمل شوند
 در نتيجه از مقدار .آند بري را به عامالن اقتصادي تحميل مي آاهش داده و تعديالت هزينه

مطرح ) ١٩٥٣(١ آه به وسيله فريدمناستاين ايده اوليه هزينه رفاهي تورم . آاهد رفاه آنها مي
در يك اقتصاد پولي، نفع هر فرد در اين : بيان مي کند)  ٢٠٠٠(٢در اين راستا  لوآاس. شد
اما عاقبت . ت آه تالش آند ديگري را متقاعد سازد تا دارايي نقد و بدون بهره نگهدارداس

. رود راحتي از بين مي پس همه اين تالشها به, اند افرادي مجبور به داشتن اين نوع دارايي
آارگذاران اقتصادي هر ساله منابعي را صرف اين تالشها آرده و هزاران فرد داراي مهارت 

اين منابع به آساني هدر رفته و بيهوده صرف . آنند ه را براي آمك استخدام ميو آموزش ديد
اين استدالل لوآاس به زيان . بايست مجبور به انجام آن بودند شود آه نمي اي مي انجام وظيفه

  .رفاهي تورم اشاره دارد
هيچ اقتصاددانان دريافتند آه به ) ١٩٦٩(فريدمن » ٣مقدار بهينه پول«  دست آم از بحث

اي باشد  چنانچه سياست پولي به گونه. اي نخواهد بود وجه اقتصاد مجبور به تحمل چنين هزينه
» ٤قاعده فريدمن« آه نرخ بهره اسمي روي دارايي بدون مخاطره را به صفر برساند آه به

فريدمن . شود اي بر دارايي پولي و بدون بهره وضع نمي موسوم است؛ در آن صورت جريمه
قاعده نهايي ما براي مقدار بهينه پول چنين است آه به وسيله نرخ : آند ن ميبيا) ١٩٦٩(

فريدمن چنين . تنزل، قيمتي قابل دستيابي است آه نرخ بهره اسمي را برابر صفر سازد
بهينه اجتماع جايي است آه فايده نهايي اجتماعي از نگهداري آخرين واحد , آند استدالل مي

چون هزينه توليد آخرين واحد پول براي اجتماع . ي آن برابر باشدپول با هزينه نهايي اجتماع
.  بنابراين فايده نهايي اجتماعي از نگهداري پول يا نرخ بهره اسمي بايد صفر باشد،صفر است

پس در چنين نظام سياستي نرخ تورم با منفي نرخ بهره واقعي برابر خواهد شد؛ زيرا نرخ 

_______________________________________________________________ 
1. M. Friedman. 
2. R. E. Lucas. 
3. Optimum Quantity of Money. 
4. Friedman's Rule. 
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در حقيقت نرخ تورم بهينه . ره واقعي و نرخ تورم استبهره اسمي برابر با مجموع نرخ به
  .وري اقتصاد باشد از ديد قاعده فريدمن بايد منفي بوده تا بتواند انعكاس دهنده افزايش بهره

انجام گرفت ـ اين   تحقيقات اوليه در زمينه هزينه رفاهي تورم ـ آه به روش تعادل جزيي
نهاي جديد پديد آورد آه هزينه رفاهي تورم پايين و قابل باور را بين اقتصاددانان و به ويژه آينزي

دهد  براي اقتصاد امريكا نشان مي) ١٩٨١ (١ به عنوان مثال بررسي فيشر.پوشي است چشم
 هزينه رفاهي ايجاد درصد توليد ناخالص ملي،٣/٠ درصد معادل١٠افزايش تورم از صفر به 

در اقتصاد شده است؛ به اين مفهوم آه  در» معماي رفاه «ساز يك  اين نتايج زمينه. آند مي
واقعيت، تورم يك پديده نامطلوب از نظر مردم بوده اما تحقيقات پيرامون موضوع هزينه 

در سالهاي اخير، رويكرد به موضوع هزينه رفاهي . دهد رفاهي تورم اين مسأله را نشان نمي
هاي تعادل عمومي برای  واي آه از الگ تورم از جنبه نظري و تجربي تغيير آرده به گونه

اعتقاد بر اين است آه . بررسي و برآورد زيان رفاه به وجود آمده از تورم، استفاده شده است
  .هاي تعادل جزيي، هزينه رفاهي تورم را آم برآورد مي کنند الگو

با به آارگيري يك الگوی تعادل عمومي براي اقتصاد امريكا زيان ) ٢٠٠٠( لوآاس 
رم ده درصدي را معادل يک درصد توليد ناخالص داخلي برآورد آرده رفاهي يك نرخ تو

مطالعه لوآاس و اآثر مطالعات در زمينه داد و ستد بين رفاه و تورم بيشتر روي يك . است
مجرای انحرافي به وجود آمده از تورم يعني انحراف پديد آمده در تقاضاي پول به دليل 

 معني آه در شرايط تورمي، مردم آن سطحي از پول  به اين،سياست تورمي دولت تأکيد دارند
برابری مطلوبيت نهايي نگهداري پول با هزينه (را تقاضا ندارند آه سازگار با قاعده فريدمن 

به  »٢زمان معامالتي« انحراف ياد شده در اين مطالعات با افزايش. باشد) نهايي توليد پول
زيان رفاه  زمان فراغت  مصرفي و يا آاهشوسيله انحراف منابع آمياب از بخش توليد آاالي

به  تورم. شود جويي در زمان معامالتي مي  زيرا نگهداري پول موجب صرفه،آورد پديد مي
تواند سبب انحراف و تخصيص نامناسب منابع شده و از مقدار  وسيله مجراهاي ديگري نيز مي

 تعادل عمومي تقاضا براي آارگيري الگوی اين مطالعه سعي دارد با به. رفاه اقتصاد بكاهد
و افزودن بخش بانك به الگو با در نظر گرفتن آانال انحرافي ) ٢٠٠٠(داراييهاي پولي لوآاس 

هاي   داد و ستد موجود بين تورم و رفاه را بر اساس داده،ديگري افزون بر زمان معامالتي
 معماي رفاه شناسايي آرده و پاسخ مناسبي براي١٣٥٠-١٣٨٠اقتصاد ايران در دوره زماني

  .در اين زمينه فراهم آورد
در قسمت دوم مروري بر تحقيقات انجام شده ارائه شده . مقاله حاضر داراي پنج قسمت است

هاي تجربي در قسمت چهارم و  يافته. قسمت سوم به معرفي الگو اختصاص دارد. است
  .گيري در قسمت پنجم اين مطالعه آمده است سرانجام نتيجه

_______________________________________________________________ 
1. S. Fischer. 
2. Transaction Time. 
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  حقيقات انجام گرفته مروري بر ت. ٢

به ويژه در آشورهاي (موضوع داد و ستد بين تورم و رفاه همواره توجه اقتصاددانان را 
امروزه با وجود آنكه آشورهاي توسعه يافته تورم به . به خود جلب کرده است) توسعه يافته

ه رفاهي تورم گيري هزين اما مطالعات فراوانی در زمينه اندازه، آنند پاييني را تجربه مي نسبت
ای آه برآورد منافع رفاهي بالقوه سياستهاي پولي ـ آه  گيرد، به گونه در اين آشورها انجام مي

دهد ـ يك موضوع آالسيك و جذاب براي  نرخ تورم و نرخ بهره اسمي را آاهش مي
  .اقتصاددانان پولي است

هاي تعادل  لگوا. هزينه رفاهي تورم پول در بررسيهاي نظري و تجربي نقش آليدي دارد
توان بر اساس چگونگی ورود پول به  عمومي در مطالعه داد و ستد بين تورم و رفاه را مي

  :الگو به سه گروه دسته بندي آرد
بررسي هزينه رفاهي تورم با توجه به الگوی پول در  :١الگوی پول در تابع مطلوبيت) الف

فرض اصلي الگوی . باشد مي) ١٩٦٧(٢تابع مطلوبيت، الهام گرفته از الگوي سيدارسكي
يادشده اين است آه براي فرد، پول به دليل خدمات نقدينگي و ايجاد سهولت در امر معامالت، 

در شرايط تورمي به دليل . شود بوده و به طور مستقيم در تابع مطلوبيت وي وارد مي مطلوب
گهداري آرده آه اينكه قدرت خريد پول در حال آاهش است، فرد آمتر از مقدار مطلوب پول ن

ها از معيار تغييرات جبراني لوآاس  در اين الگو. آيد به اين دليل براي وي زيان رفاه پديد مي
  .شود برای محاسبه زيان رفاه استفاده مي) ١٩٩٤(

) ١٩٨٣(٤ها آه به آار ارزشمند لوآاس واستوآي  در اين دسته از الگو:٣الگوی خريد نقدي) ب
به اين گونه آه  فرد قادر است آاال را به .  نقدينه براي فرد وجود دارديك محدوديت, شوند مربوط مي

اي به شكل اعتباري خريداري کند با اين محدوديت آه مقدار خريد  شكل نقدي و يا با تقبل هزينه
ها تورم از يك طرف  در اين الگو. تواند از مقدار پول نگهداري شده او بيشتر باشد آاالي نقدي نمي

رساند ـ جايگزين فعاليت  اي به فرد مطلوبيت مي  آه بدون هيچ وسيله مبادله ـرا راغتتواند ف مي
بازار آند و از اين راه بر عرضه آار، اثر منفي بگذارد و در پي آن، سطح فعاليت آلي اقتصاد 

دارند، بنابراين مقدار  از طرف ديگر چون در شرايط تورمي افراد پول آمتري نگه مي. آاهش يابد
يابد آه اين مسأله سهم بخش مالي را افزايش  هاي مالي افزايش مي  اعتباري به آمك واسطهخريد
 بنابراين ،حال آنكه اين افزايش بخش مالي نتيجه باال رفتن سطح فعاليتهاي اقتصادي نيست. دهد مي
  .تواند نوعي زيان رفاه به شمار آيد مي

ر فرد، يك واحد موجودي زمان در ها ه  در اين الگو:٥)معامالت(الگوی زمان خريد ) ج
اين الگو ارتباط . دهد زمان معامالتي اختصاص مي فراغت و يا ،اختيار دارد آه به آار

در اينجا پول به طور غير مستقيم در تابع . نزديكي با الگوی پول در تابع مطلوبيت دارد
امالتي جويي در زمان مع  به اين شكل آه پول با صرفه.شود مطلوبيت فرد وارد مي

_______________________________________________________________ 
1. Money in The Utility Function (MIUF). 
2. M. Sidrauski. 
3. Cash-in-Advance (CIA). 
4. R. E. Lucas and N. L. Stokey. 
5. Shopping Time Model (STM). 
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) ١٩٨٣(الگوی زمان خريد به آار مك آالم. تواند مقدار فراغت فرد را افزايش دهد مي
 اين است آه فرض اصلي الگوی يادشده. شود مربوط مي) ١٩٨٧(١و مك آالم و گودفريند

دارد و زمان معامالتي با نگهداري پول ) معامالت(مصرف، نياز به صرف زمان براي خريد 
راين در اين الگو به اين دليل براي پول تقاضا وجود دارد آه پول هزينه يابد؛ بناب آاهش مي

با وجود تورم و يا نرخ بهره اسمي مثبت، مردم مقدار موازنه . دهد معامالتي فرد را آاهش مي
معامالتي و با توجه به ) هزينه(دهند آه اين امر با افزايش زمان  واقعي خود را آاهش مي
  .آورد  از فراغت فرد، زيان رفاه پديد ميمحدوديت منابع با آاستن

مطالعات تجربي فراواني در زمينه هزينه رفاهي تورم انجام گرفته آه از نظر ساختار 
در اينجا به شرح چند مورد از اين مطالعات  الگو و فرضهای به آار رفته متفاوت هستند؛

  :   پرداخته مي شود
 و ١٩٨٣(نقدي لوآاس و استوآي سعي آرد با گسترش الگوی خريد ) ١٩٩٣(٢گيلمن

ها محدوديت آالور  در اين الگو. از آن براي برآورد هزينه رفاهي تورم استفاده کند) ١٩٨٧
 استفاده از پول به وسيله  مصرف آننده به طور برونزا وارد می شود و همچنين يك رهدربا

گيلمن . د داردعدم انعطاف در چگونگي خريد نقدي و اعتباري به وسيله مصرف آننده وجو
مورد تأکيد لوآاس و (سعي آرد تابع مبادله را در الگوی روش خريد آاالي نقدي و اعتباري 

بر  الگوی گيلمن با وارد کردن بخش اعتباري هزينه. وارد آرده وآن را درونزا کند) استوآي
ي هزينه ايجاد کند؛ بلكه توانست بررسي تجرب در الگو نه تنها توانست يك انعطاف در مبادله 

 تا ١٩٤٨هاي آشور امريكا براي سالهاي  با به آارگيري داده. تر کند رفاهي تورم را نيز آسان
 درصد توليد ناخالص داخلي ١٩/٢ درصد را برابر ١٠ گيلمن هزينه رفاهي نرخ تورم١٩٨٨

  .اقتصاد برآورد کرد
ليات انحرافي پردازد آه آيا با وجود در دسترس بودن ما به اين مسأله مي) ١٩٩٤(٣بران

براي اين منظور يك الگوی تعادل عمومي ساده شامل سه . همچنان نرخ تورم بهينه منفي است
در اين الگو فرض است آه خانوارها از . آند  خانوار و بنگاه را طراحي مي،گروه دولت

همچنين دولت هنگامي آه نرخ تورم را آاهش . آنند فراغت و مصرف، مطلوبيت آسب مي
آمد ماليات تورمي از دست رفته خود را با افزايش ماليات بر درآمد خانوارها دهد، در مي

بين درآمد رفاهي حاصل از آاهش تورم و زيان رفاهي معاوضه به همين دليل، . آند جبران مي
در الگوی بران، پول در قالب . دگير را در نظر ميبه وجود آمده از افزايش ماليات انحرافي 

وارد الگو شده و تابع زمان معامالتي فرد نماينده نسبت ) ١٩٨٣(آالم الگوی زمان خريد مك 
دهد  الگوی بران نشان مي. باشد به مصرف، افزايشي و نسبت به تراز واقعي پول، آاهشي مي

طلبد آه مقدار آن به نرخ رجحان زماني بستگي  قاعده فريدمن يك تنزل سطح قيمتها را مي
طلبد آه خانوارها را نسبت  ده فريدمن، سياست پولي را مينتيجه نظري ديگر اينكه قاع. دارد

دهد افزايش نرخ  اين، الگو نشان مي بر  افزون . دهد به مانده واقعي در وضعيت اشباع قرار مي
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ماليات بر درآمد، قيمت نسبي مصرف و فراغت را تغيير داده و مصرف را نسبت به 

مشخصه . منفي بر انگيزه عرضه آار داردکند آه اين امر در الگو اثر  تر مي فراغت گران
ها و ويژگيهاي اقتصاد امريكا برآورد و يا تنظيم شد  براساس داده) ١٩٩٤( الگوی بران ١های

و سپس از اين الگو به منظور آّمي آردن منافع آاهش تورم ـ با اين فرض آه درآمد از دست 
اول : دو نتيجه تجربي به دست آمد. شدشود ـ استفاده  رفته با ماليات بر درآمد باالتر جبران مي

اينكه نرخ بهينه تورم همچنان منفي بوده اما با نرخ تنزل قيمت قاعده سياستي فريدمن اختالف 
ر حاليكه قاعده فريدمن  د درصد برآورد شد-٣/١دارد؛ به گونه ای آه نرخ تورم بهينه برابر

 ٤رفاهي حاصل از آاهش تورم از نتيجه ديگر اينكه درآمد . طلبد  درصد را مي-٢نرخ تورم 
 .باشد  درصد توليد ناخالص داخلي امريكا مي٥/٠درصد به سطح بهينه برابر با 

) ١٩٨٣(از چارچوب الگوی خريد نقدي لوآاس و استوآي ) ١٩٩٦(٢داتسي و ايرلند
را خانوار آاال . آه در آن خانوار قادر است به دو شيوه آاال را خريداري کنداند  کردهاستفاده 

هاي مالي به شكل اعتباري  يا اينكه با جبران خدمات واسطه آند يا به شکل نقدي خريداري مي
بنابراين يك محدوديت براي خانوار قابل تصور است؛ به اين معني آه مقدار . آن را مي خرد

در الگوی . تواند از مقدار پول نگهداري شده او بيشتر باشد نمي, خريد آاالي نقدي خانوار
. وجود دارد واسطه مالي و بنگاه توليد آننده آاالي مصرفي,  آنها سه بخش خانوارفرضي

 درصد شکلبه  و هزينه رفاهي تورم  فراغت و مصرف بستگي دارد  به ترجيحات خانوار
ها ـ آه خانوار نماينده را در نرخ تورم مثبت در همان  افزايش دائمي در مصرف همه آاال
يابي  خانوار در فرايند بهينه. شود دارد ـ بيان مي ر نگه ميسطح رضايتمندي نرخ تورم صف

گيرد آه چه مقدار از خريدها را به شکل نقدي و چه مقدار را به شكل اعتباري  تصميم مي
خانوار در نرخ تورم باالتر از يك طرف , در الگوی تعادل عمومي داتسي و ايرلند. انجام دهد

د؛ زيرا فراغت بدون استفاده از پول يا خدمات آن فراغت را جايگزين فعاليت بازار مي
 از طرف ديگر، در نرخ تورم باالتر چون قدرت ؛رساند بر به فرد مطلوبيت مي اعتباري هزينه

خريد پول در حال آاهش است، خانوار سهم بيشتري از آاالها را به شكل اعتباري و به آمك 
 تورم باالتر در الگوی داتسي و ايرلند بنابراين نرخ. آند هاي مالي خريداري مي خدمات واسطه

دهد، چگونگی تخصيص آن را نيز تحت  اينكه آل عرضه نيروي آار را تغيير مي بر  عالوه 
هاي مالي افزايش پيدا  دهد؛ به گونه ای که سهم نيروي آار فعال در بخش واسطه تأثير قرار مي

 به دو روش انحراف ايجاد در اينجا تورم در تصميمات مربوط به مصرف و توليد. آند مي
نرخ نهايي جايگزيني بين آاالي نقدي و اعتباري را از نرخ نهايي , اول اينكه تورم: آند مي

هاي مالي و به  شان منحرف می کند و خانوارها سهم بيشتري از آاالها را به آمك واسطه تبديل
ز بخش توليد آااليي به آنند آه اين امر سبب انتقال منابع آمياب ا شكل اعتباري خريداري مي

تورم فعاليت آلي بازار را برای جايگزيني فراغت آاهش می دهد و , دوم. شود بخش مالي مي
ها   مشخصه هاي الگو براساس داده،برای تحليل تجربي. شود موجب آاهش رشد اقتصادي مي
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 و و واقعيتهاي اقتصاد امريكا برآورد يا تنظيم شده و براي پول از دو تعريف اسكناس
با توجه به تعريف اسكناس و مسكوك در .  استفاده شده است1Mمسكوك در جريان و حجم پول

 درصد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ٩١/٠درصد برابر ١٠هزينه رفاهي نرخ تورم , جريان
 براي پول براي 1Mاما هزينه انحراف از نرخ تورم صفر با توجه به تعريف. باشد امريكا مي
  . درصد توليد ناخالص داخلي است٧٢/١درصد برابر با ١٠نرخ تورم 
گيري سياست نرخ تورم  به اين مسأله پرداخت آه چنانچه دولت به جاي پي) ١٩٩٧(١ولمن

بهينه قاعده فريدمن، سياست نرخ تورم صفر را دنبال آند، چه مقدار هزينه رفاهي به اقتصاد 
تر از تابع تقاضاي پول به روش زمان  ولمن با در نظر گرفتن يك شكل عمومي. شود تحميل مي

فرض اشباع ناپذيري مورد تأکيد لوآاس را بر اساس ) ١٩٨٧(معامالتي مك آالم و گودفريند 
بر اساس بررسي تجربي انجام گرفته فرض اشباع ناپذيري به . هاي آشور امريكا آزمون کرد داده

در مقابل، فرض اشباع پذيري افراد نسبت به مانده واقعي آه متناظر با  طور مشخص رد شد و
به اين معني آه ولمن دريافت با توجه به فناوری . شد  پذيرفته ،تابع تقاضاي نيمه لگاريتمي است

تابع زمان معامالتي به آار رفته، فايده نهايي نگهداري تراز واقعي پول در نرخ بهره اسمي صفر 
به عبارت ديگر، افراد نسبت به مانده . يابد في قاعده فريدمن به صفر آاهش مييا نرخ تورم من
 براي دوره زماني الگواين  هاي اقتصاد امريكا مشخصه های بر اساس داده. شوند واقعي اشباع مي

د؛ در هر دو حالت فرض اشباع پذيري يا اشباع ناپذيري هزينه رفاهي ش برآورد ١٩٩٢ تا ١٩١٢
 درصد درآمد اقتصاد بود؛ اما در حالت فرض اشباع ناپذيري ٦/٠د، برابر با  درص٥نرخ تورم 

آيد؛ در حالي آه با    منافع بيان شده با رسيدن به نرخ تورم صفر به دست مي٤/٣آمتر از آسر 
  .باشد  منافع مي١٠/٩فرض اشباع پذيري اين رقم برابر با آسر

هد تجربي مربوط به آشورهاي با استناد به شوا) ١٩٩٨(٢بران و اآستين, آياگري
 تورم و ، برزيل و اسراييل دريافتند که يك حرآت همسو بين سرعت گردش پول،آرژانتين

 رشد یآنها با توجه به اين شواهد تجربي يك الگو. اندازه بخش اعتباري اقتصاد وجود دارد
در اينجا . ا بيان کندپولي سازگار با واقعيتِ ياد شده ارائه دادند آه بتواند هزينه رفاهي تورم ر

باشد آه وسيله  بايد توجه داشت بخش اعتباري در واقع آن بخش از سيستم بانكداري مي
دهد آه در محدود آردن تراز پولي به مردم آمك  اي غير از پول و خدماتي را ارائه مي مبادله
 آن خانوار استفاده شد آه در) ١٩٨٣(در اينجا از الگوی خريد نقدي لوآاس و استوآي .آند مي
يا با پذيرش هزينه خدمات اعتباري ) با پول(تواند توليد آااليي اقتصاد را  به شكل نقدي  مي

  . خريداري کند)به شكل اعتباري(
با توجه به الگوي . دهند افراد در شرايط تورمي، مقدار پول نگهداري شده خود را آاهش مي

بانكها برای تبديل دارايي به پول افزايش بامول ـ توبين تعداد مراجعات به بازارهاي مالي و 
بنابراين تورم نه تنها به دليل تبديل دارايي به پول به افراد هزينه معامالتي تحميل . يابد مي
شود افراد آمتر   موجب مي،دهد آند؛ بلكه چون مقدار پول نگهداري شده افراد را آاهش مي مي
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به عبارت ديگر . مند شوند معامالت بهرهاز خدمات پول به عنوان وسيله مبادله در تسهيل 

سعي آرد به اين مسأله ) ١٩٩٩(انگليش . آاهد با توجه به اين موارد، تورم از رفاه افراد مي
 يعني بخش مالي و بانك براي اينكه بتواند در شرايط ؛از زاويه بخش مالي و بانك توجه کند

. گيرد آمياب بيشتري را به آار ميتورمي پاسخگوي افزايش تقاضا براي خدماتش باشد، منابع 
آيد؛ زيرا اگر تورم وجود نداشت، منابع يادشده به  اين منابع نوعي زيان اجتماعي به حساب مي

  . رفت طور مستقيم در بخش توليد آاالي مصرفي به آار مي
 درصد افزايش در نرخ ١٠بررسي تجربي انگليش براي اقتصاد امريكا نشان داد که 

انگليش .  درصد توليد ناخالص داخلي افزايش می دهد٣/١خش مالي را بهتورم، اندازه ب
تواند معياري از منابع از  استدالل کرد که افزايش سهم بخش مالي در توليد ناخالص داخلي مي

نيز به آمك يك الگوي ) ١٩٩٤(دست رفته حاصل از تورم باشد؛ به گونه ای آه لوآاس 
  .صد توليد ناخالص داخلي برآورد آرد در٣/١تعادل، هزينه رفاهي تورم را 

سعي داشت از ديدگاه مديريت نقدينه به مسأله هزينه رفاهي تورم ) ٢٠٠٠(  لوآاس
به دليل آنکه در . استفاده کرد) ١٩٨٧( از الگوي مك آالم و گودفريند راستااين آه در بپردازد 

مقدار مطلوب، پول باشد، فرد آمتر از  شرايط تورمي هزينه فرصت نگهداري پول باال مي
آند آه اين عمل، موجب افزايش هزينه معامالتي و آاهش منابع برای توليد  نگهداري مي

يابي پويا  لوآاس در قالب يك الگوي تعادل عمومي بر اساس بهينه. شود آاالي مصرفي مي
م از تواند يك معيار مستقي معامالتي مي) هزينه( نشان داد که منابع اختصاص داده شده به زمان

 درصد به ١١دهد آاهش نرخ تورم از   بررسي لوآاس نشان مي.هزينه رفاهي تورم باشد
اين نتيجه نسبت به . کند  درصد درآمد متوجه اقتصاد مي٨/٠صفر، درآمد رفاهي معادل 

همچنين برآورد لوآاس گوياي اين . باشد فرضهای مربوط به ساختار مالياتي نيز حساس نمي
رفاهي آاهش نرخ تورم از سطح صفر به نرخ کاهش بهينه فريدمن به مسأله است آه هزينه 

شكل تابع تقاضاي پول بستگي دارد؛ به اين معني آه در حالت تابع تقاضاي پول لگاريتمي 
 درصد ١/٠درصد توليد ناخالص داخلي واقعي و در حالت شبه لگاريتمي آمتر از  ٩/٠حدود 
هاي امريكا، سياست پولي بهينه در   بر اساس دادهبه اين نتيجه رسيد آه) ٢٠٠٠(لوآاس  .است

 همان ؛هر دو الگو شامل تورم منفي سازگار با نرخ بهره اسمي صفر يا نزديك صفر است
  .اين سياست را پيشنهاد کرد) ١٩٦٩(گونه آه فريدمن 

تأکيد داشت برای برآورد دقيق هزينه رفاهي تورم به آارگيري حالت ) ٢٠٠٠(١ بالي
در . تقاضا براي دارايي پولي و تعريف مناسب آلهاي پولي اهميت فراواني داردتابعي صحيح 

اين راستا با انجام آزمونهاي اقتصاد سنجي نشان داد که حالت لگاريتمي تقاضاي پول با 
در تابع  بالي در قالب الگوی پول. هاي واقعي آشور امريكا سازگاري بيشتري دارد داده

نكته . ينه رفاهي تورم را براي آشور امريكا برآورد کردهز) ١٩٦٧(مطلوبيت سيدارسكي 
يابي  مهم درباره الگوی بالي اين است آه او با استفاده از معادالت اويلر به دست آمده از بهينه

_______________________________________________________________ 
1. T. G. Bali. 
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اي ابتكاري   تابع زيان تورمي را به گونه،آارگذار نماينده و سري تيلور در بسط توابع
 .وش لوآاس نزديك بودآرد آه نتايج آن به نتايج ر استخراج

به آمك روش پول در تابع مطلوبيت و با استفاده از معادله  )٢٠٠٤(١سرليتيس و ياوري
هزينه رفاهي تورم را براي دو آشور ) ٢٠٠٠(ديفرانسيل استخراج شده به وسيله لوآاس 

 آشش تقاضاي پول نسبت به  در آن لوآاس آه آاربرخالف. آمريكا و آانادا محاسبه آردند
 در اينجا آشش بلند مدت تقاضاي پول بر اساس ،ه بودشد آاليبره -٥/٠ بهره در مقدارنرخ
هزينه رفاهي تورم .  برآورد شده است١٩٤٨ -٢٠٠١هاي دو آشور در دوره زماني  داده

  .  باشد برآورد شده به وسيله سرليتيس و ياوري آمتر از مقادير برآوردي لوآاس مي
  معرفي الگو. ٣

هزينه رفاهي تورم را بررسي ) معامالتي(ر چارچوب الگوی زمان خريد د) ٢٠٠٠(لوآاس 
يا (فرض اصلي الگوی ياد شده اين است آه مصرف، نياز به صرف زمان براي خريد . آرد

 بنابراين در الگوی تعادل ،يابد دارد و زمان معامالتي با نگهداري پول آاهش مي) معامله
در اختيار دارد آه آن ) منابع توليد آمياب( زمان عمومي لوآاس هر خانوار يك واحد موجودي

هنگامي آه نرخ تورم افزايش . را به توليد آاالي مصرفي يا زمان معامالتي اختصاص دهد
تمايل ,  هزينه فرصت نگهداري دارايي پولييايابد، خانوار به دليل افزايش نرخ بهره اسمي  مي

 زمان معامالتي خانوار افزايش می يابد و  در نتيجه هزينه ودارند؛آمتري به نگهداري پول 
شود آه نوعي زيان  سبب انحراف منابع آمياب از بخش توليد آااليي به زمان معامالتي مي

بنابراين تورم در الگوی لوآاس، فقط منابع آمياب را از بخش توليد آاالي . باشد رفاه مي
 در بازار وام و تواند يورم مهمچنين ت. دهد مصرفي به زمان معامالتي خانوارها انحراف مي

ناديده گرفته , د آه در مطالعات متداول هزينه رفاهي تورمور پديد آ اختالل و انحرافسپرده
, اين تحقيق به اين انحراف، افزون بر انحراف در تقاضاي پول به دليل تورم. شده است

وام و نرخ سود ف بين نرخ بهره روي اختالافزايش عث ابه اين شکل آه تورم ب. پردازد مي
الضرب نظام بانكي شده و زمينه را براي آاهش نقش واسطه مالي بودن  سپرده يا نرخ حق

 .آند کند آه از اين نظر به اقتصاد، زيان رفاه تحميل مي بانك فراهم مي
 و توليد آاالي مصرفي به عهده بنگاههاي رددر اين الگو تعداد زيادي خانوار وجود دا 

نظام بانكي بخش ديگر الگو .  تنها نهاده توليد است،شود آه آار ض ميفر. باشد رقابتي مي
در اين اقتصاد، خانوارها براي بنگاهها و . آند گر مالي عمل مي است آه به عنوان يك واسطه

برای معامالت ) ١٩٧٨(آالم و گودفريند  نظام بانكي آار عرضه می کنند و شبيه الگوی مك
 بستگي دارد و tcمطلوبيت خانوار نماينده فقط به مصرف. کنند صرف مي) نهاده آار(زمان 

  :باشد تابع مطلوبيت دوران زندگي او به شكل زير مي
)١-٣                     (                      ( ) ( ) ( ) ( )σ

σ
ρρ −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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t t
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_______________________________________________________________ 
1. A. Serletis and K. Yavari. 
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۶٨
)در اينجا  )10,∈ρعملگر تنزيل و σگريزي يا عدم تمايل نسبت به   ضريب مخاطره

ر خانوار يك واحد موجودي زمان ه. باشد تعويق انداختن مصرف در طول زمان مي
  :در اختيار دارد آه به

  و ) bs(گري مالي نهاده آار مورد نياز نظام بانكي برای عمليات واسطه)  الف
  )τs( به وسيله بخش خصوصيزمان معامالتي صرف شده)  ب

 تخصيص tcشود؛ زمان باقي مانده نيز به توليد آاالي مصرفي  اختصاص داده مي
  به شکل) ٢٠٠٠(فناوری توليد آاالي مصرفي مانند الگوی لوآاس . يابد مي

)٢-٣           (                                ( ) 0111 ytsbstysbstc γττ +⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−=  

   
  :بنابراين تعريف.  نرخ رشد توليد اقتصاد استγباشد آه در اينجا  مي

 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−=≡ τϖ sbs

ty
tc

t 1   
  . را داريم

  تواند به شکل رابطه مي الضرب از حق) بانك مرآزي ( درآمد دولت 
)٣-٣                       (               ( ) ( ) ( )tdtcuttdtcu

ty
th

tv αµα +−+++++== 1111  
  

 را به شکل نسبتي thالضرب يا ماليات بر پايه پولي  درآمد حق٣-٣رابطه . تعريف شود
در . در واقع اين رابطه گوياي محدوديت بودجه بانك مرآزي است. دهد  نشان ميtyاز توليد

 اسكناس و مسكوك در tcu به توليد اسمي اقتصاد بوده واينجا                    نسبت پايه پولي
 سپرده اسمي و tDجريان اسمي؛

tytp
tCU

tcu  و =
tytp

tD
td   به ترتيب برابر با نسبت =

)همچنين . باشد اسكناس و مسكوك در جريان و سپرده اسمي به توليد مي )10,∈α نرخ ذخيره 
 سطح قيمت وtp؛قانوني روي سپرده بانكي

1
1

−
=+

tp
tp

tπدر اين .  عملگر نرخ تورم است
الضرب به  اي است که نسبت حق  به گونهµاقتصاد با رشد متوازن تعادلي نرخ رشد پايه پولي

)دارد؛ در آن صورت  ت نگه ميتوليد را ثاب )( )γπµ +++=++ 11111 ttزمان بندي الگو . باشد  مي
tdtcu خانوارها مقدار پولtبه اين شکل است آه در ابتداي دوره α+ را در اختيار دارند و 

الضرب به  جب پرداخت حقدر ابتداي دوره بعد بايد                    را داشته باشند آه مو
  .شود  مي٣-٣وسيله خانوارها با توجه به شرايط رابطه 

بنابراين . گيرد سيستم مالي در اين الگو رقابتي می باشد و ورود و خروج، آزادانه انجام مي
بانك در . باشد ه شده مي براي بانك به شکل دادdi و نرخ سود سپردهliنرخ بهره روي وام

اصل و بهره روي سپرده را   اقدام به جذب سپرده می کند و در ابتداي دوره بعد،tابتداي دوره
محدوديت بودجه يك بانك . زمان بندي مشابهي نيز براي وام وجود دارد. کند پرداخت مي

  :رقابتي يا سود آن عبارتند از
  

tp

b
tStW

tp
tD

tp
tD

tp
tD

tp
tL

tp
tDd

titp
tLl

titp
tT

t −+−++++−++−++== ⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛
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  .دهد، محدوديت بودجه بانك شامل ِاين موارد است همان طور آه رابطه باال نشان مي

اصل و بهره دريافتي روي وام در دوره بعد                              . ١
tp
tLl

ti ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

++ 11  
  
ها در دوره بعد                           اصل و بهره پرداختي به سپرده. ٢

tp
tDd

ti ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

++ 11  
  
وام و سپرده جديد                                                         . ٣

tp
tD

tp
tL 11 +++−  

  
  استفاده از ذخاير بانك آه در دوره گذشته ايجاد شده و ايجاد ذخاير جديد براي بانك. ٤

                                                                            
tp

tD
tp
tD 1+− αα  

  
  )ايجاد سپرده و دادن وام(گري مالي  هزينه استفاده از نهاده آار برای توليد خدمات واسطه. ٥ 

                                                                             
tp

b
tStW

−.  
  

  .گيريم  در نظر ميty را به شکل نسبتي از توليد  محدوديت بودجه بانك
) ٤-٣(  

( ) ( ) ( ) b
tstdttlttdd

titll
tity

tt −+++−++++−++−−++=≡Γ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

11111111111 µαµατ

      
  آه در آن

 
tytp

tL
tl    نسبت وام به توليد=

  tytp
tD

td   نسبت سپرده =
                   به توليد

ty

b
tSb

ts   نياز بانك به منظور توليد خدماتنهاده آار مورد  =
                                          بانكي

   

1==
tp
tW

tw  

  .باشد مي
در اينجا بخش خصوصي عالوه بر پول، توليدات نظام بانكي شامل وام و سپرده را نيز به 

τجويي در زمان معامالتي منظور صرفه
tsآن به جريان مخارج مصرفي به آار  و اختصاص 

  . دهد تابع فناوری معامالتي اين امر را به خوبي نشان مي. گيرد مي
)٥-٣       (                                                      [ ] ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛Φ= τϖ tsftltdtcut ,,  

 در است؛ به اين معني آه) ٢٠٠٠( در الگوی لوآاس٥-٣اين رابطه حالت تعميم يافته 
زيرا مانند الگوی مك . اينجا وام و سپرده نيز به تابع فناوری زمان معامالتي افزوده شده است

آالم و گودفريند، فرض است آه مصرف نياز به صرف زمان معامالتي دارد با اين تفاوت آه 
 .شوند در الگوی حاضر، وام و سپرده نيز مانند پول، موجب آاهش زمان معامالتي خانوار مي
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٧٠
هاي مالي براي ايجاد وام و اعتبار، سپرده جذب آرده و نسبتي  كها به عنوان واسطهبان

بانك براي توليد محصوالت بانكي به نهاده . آنند از آن را به شكل ذخيره الزامي نگهداري مي
ي گري مالي داراي ويژگ نياز دارد و فناوری بانك براي توليد خدمات واسطه) bs(آار

  .شود بازدهي به مقياس ثابت فرض مي
)٦-٣                                 (                                      [ ]trestltdgb

ts ,,=  
همه متغيرهاي تابع توليد . باشد  ذخاير الزامي بانك نزد بانك مرآزي ميtresدر اينجا

توليد يك واحد محصول اضافي از هر . اند ليد اقتصاد تعريف شدهبانك به شکل نسبتي از تو
  آدام از محصوالت بانكي مستلزم به آارگيري نهاده آار بيشتري است، بنابراين

   000 fff
ttt dglgresg ,,   

   .ستا
شود، مشمول ذخيره  هاي بانك آه از خانوارها و بنگاههاي غير مالي فراهم مي سپرده
  .قانوني هستند

)٧-٣                                                              (( )10,, ∈= αα tdtres  
. برابر است) سپرده خالص از ذخيره الزامي(عرضه وام و اعتبار بانك با ذخاير مازاد 

  .          دهد رابطه زير، اين مفهوم آه گوياي نقش واسطه مالي بودن بانك است را نشان مي
)٨-٣(                                                                              ( ) tdtl α−= 1  

  . تابع توليد بانك را به شکل زير خواهيم داشت٨-٣و ٧-٣، ٦-٣با توجه به رابطه های
)٩-٣                     (                                            ( )[ ]tdtdtdgb

ts αα ,, −= 1  
پس بر اساس . باشد در اين الگو اقتصاد شامل دولت، نظام بانكي و بخش خصوصي مي

و بانك با هم ترآيب شوند محدوديت بودجه دولت قانون والراس، چنانچه محدوديتهاي بودجه 
  .                آيد بخش خصوصي به دست مي

  
)١٠-٣  (             ( ) ( ) ( ) [ ]

( ) ( ) ( ) 01111

11111111
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=+++++++−+
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⎛
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tdtcutdtcuttv

tsftltdtcutstdttlt

tdd
titl

l
tit

ααµ

ττµαµ

α

,,  
  

 tl+1و td+1بانك ارزش حال سودش را با توجه به فناوری توليد محصوالت بانكي با انتخاب
  :      يابي بانك برابر است با  بهينه١سازد؛ شرط مرتبه اول پايدار حداآثر مي
)١١-٣                (                                          ( ) ( ) lgli =++−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ + ρµ 111  

  
)١٢-٣     (                           ( ) ( ) ( ) ( )resgdgdi ααρµα ++⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−=++− 1111  

  :    خواهيم داشت١٢-٣ و ١١- ٣با ترآيب 
)١٣-٣  (                       ( ) ( )[ ]lgresgdgdili αααα −+++⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +=+⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +− 1111  

  

_______________________________________________________________ 
1. Steady State. 

( ) resgdglg
dd

bds αα ++−= 1
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معادله      . باشد ي                                          م٩-٣در اينجا با توجه به رابطه 
مقدار بهينه سپرده هنگامي . دهد  مقدار بهينه جذب سپرده يا عرضه وام بانك را نشان مي١٣-٣

با ) بهره دريافتي روي وام شامل ذخاير بانك در دوره بعد(است آه درآمد نهايي حاصل از وام 
و ارزش ) نرخ بهره پرداختي به سپرده در دوره بعد(مجموع هزينه نهايي جذب سپرده 

اضافي منابع صرف شده بانك به منظور ايجاد اين سپرده اضافي
dd

bdsبرابر باشد .  
خانوار نماينده ارزش حال . در اين الگو خانوارها صاحبان بنگاهها و بانكها هستند

سازد؛ شرط  مطلوبيت خود را با توجه به محدوديت بودجه و محدوديت معامالتي حداآثر مي
  :     ١باشد رتبه اول در وضعيت پايدار براي خانوار نماينده به شکل زير ميم

   
)١-٣۴         (                                        
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  .  ضريب الگرانژ مربوط به محدوديت خانوار استλدر اينجا 
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 ارزش نرخ نهايي تبديل بين نگهداري پول و زمان ١۵-٣شرط ارائه شده در رابطه 
  . سازد برابر مي)  هزينه فرصت نگهداري پول(شان  معامالتي را با قيمت نسبي
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  :    داريم١۶-٣ در رابطه ١٢-٣زين آردن رابطه با جايگ

)١٧-٣                                  (( ) ( )[ ] ( )resgdg
tsf

tsfd
αρµα

τ
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++−++=
⎟
⎠
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⎝
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'

  
 نرخ نهايي تبديل بين سپرده و زمان معامالتي را با مجموع قيمت نسبي آنها ١٧-٣رابطه 

 ارزش هاي نهايي برحسب و هزينه) هزينه فرصت ذخاير بانك مربوط به سپرده اضافي(
  .سازد  براي توليد سپرده اضافي برابر مي،اضافي زمان صرف شده به وسيله بانك

  
)١٨-٣                                   (( ) ( )ρµ

τ

τ
τ ++−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛Φ

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛Φ

111 li
tsf

tsfl
sl tt '

:,ll  
  

  : داريم١٨-٣ و ١١-٣با ترآيب رابطه های 
)١٩-٣                                   (                                        lg

tsf

tsf
=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛Φ

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛Φ

τ

τ

'
  

  
 نرخ نهايي تبديل بين وام و زمان معامالتي را با قيمت نسبي آنها ١٩-٣معادله 

  .سازد برابر مي) هاي نهايي نهاده آار بانك براي توليد وام اضافي  هزينه(
_______________________________________________________________ 

. رجوع شود) ١٣٨٣(يابيهاي انجام گرفته به جعفري صميمي و تقي نژاد عمران  براي جزئيات بيشتر درباره بهينه. ٢  
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٧٢
 و استفاده از قضيه اويلر، برخي gوΦتوان با به آارگيري ويژگي همگن بودن توابع مي

 و ٨-٣ با ١٢-٣ و ١١-٣چنانچه رابطه های . تر نوشت يابي باال را به شكل ساده رابطه های بهينه
تلفيق شود، ارزش منابع آمياب تخصيص داده شده به )g(ويژگي همگن بودن تابع توليد بانك

  :      خواهيم داشتنظام بانكي را به شكل زير 
)٢٠-٣     (              ( )[ ] ( ) ddiliddillidlgresgdgbs ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −−=−=−++= ααα 11  

  نشاندهنده منابع آمياب تخصيص داده شده به بخش بانك به منظور ايجاد٢٠-٣معادله 
معادله باال نوعي . محصوالت بانكي برای آاستن زمان معامالتي بخش خصوصي است

الضرب نظام بانكي   حقيقت، نشانگر حقدر .شود محدوديت بودجه بانكها نيز محسوب مي
 يعني درآمد خالص نظام بانكي آه از بخش خصوصي به دليل اختالف در نرخ بهره ،است

  ١.آيد روي وام و نرخ سود سپرده به دست مي
 با ويژگي همگن بودن تابع ١٨-٣و ١۶-٣، ١۵-٣به طور مشابه چنانچه رابطه های 
  .  آوريم بطه زير را به دست ميزمان معامالتي در نظر گرفته شوند، را

)٢١-٣                           (( ) ( ) ( )[ ] ( ) ddilidcu
sf

sf

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−+−+++=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

αρµα
τ

τ

1111
'

  
  

) ١٩٦٦(و اور  ، ميلر)١٩٥٦(، توبين )١٩٥٢(متناظر با الگوی تعديل موجودي بامول 
)تابع فناوری معامالتي را به شكل  ) ττ sksf در آن صورت رابطه . آنيم  خطي فرض مي=⋅

   را به شكل٢١-٣
)٢٢-٣                                                  (( ) ( ) ( )[ ] bsdcus +−+++= 111 ρµατ  
دهد منابع آمياب تخصيص داده شده به زمان معامالتي  نشان مي٢٢-٣رابطه . داريم

)الضرب بانك مرآزي تواند از مجموع حق خانوار مي ) ( ) ( )[ ]111 −+++ ρµα dcu و 
)بانكي از بخش خصوصيالضرب دريافتي نظام  حق ) ddili ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −− α1در . گيري شود  اندازه

 فقط عبارت اول سمت راست رابطه ياد شده را ٢٢-٣رابطه مشابه ) ٢٠٠٠( لوآاس یالگو
شود؛ زيرا در آنجا فقط به آاهش تقاضاي پول به دليل افزايش نرخ تورم و در پي آن  شامل مي

ان معامالتي توجه شده و انحراف ايجاد شده در بازار نرخ بهره اسمي و در نتيجه افزايش زم
 نشان دهنده منابعي است آه به bsاما در الگوی حاضر.  است گرفتهوام و اعتبار را ناديده

ي  گوياي يك مجرای جديد براي هزينه رفاهbs در واقع؛يابد دليل تورم به بخش بانك انتقال مي
   .وجود ندارد آه در الگوی لوآاس ستتورم ا

توان مقدار هزينه رفاهي به وجود آمده از انحراف منابع به زمان معامالتي  اآنون مي
يابي خانوار نماينده با  خانوار و اختالل در بازار وام و سپرده را با توجه به بهينه

 پايدار همراه با به آارگيري گيري از مطلوبيت حداآثر شده غير مستقيم در وضعيت ديفرانسيل
 به πdگيري نسبت به ضابطه  شرايط مرتبه اول يعني استفاده از قضيه پوش و نيز انتگرال

  .شكل رابطه زير به دست آورد
  

_______________________________________________________________ 
  .الضرب تأآيد شده است  در مطالعه حقE.Baltensperger and T.J.Jordan (1997)اين مطلب به وسيله . ١
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٧٣
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) ٢٣-٣در رابطه  ) ( )[ ]παππ dcudv )  و=+ ) ( )∗Γ−Γ=Γ ππd نشان  به ترتيب
 هنگامي آه نرخ تورم از نرخ تورم ،الضرب و تغيير در سود بانك است دهنده تغيير در حق
  .يابد  افزايش ميπ بهπ∗بهينه قاعده فريدمن

 انحراف به وجود آمده در تقاضاي پول و انحراف در مقدار ٢٣-٣سمت راست رابطه 
در الگوی لوآاس فقط به انحراف در تقاضاي . ده د ن مينشاپرده بازار در اثر تورم را وام وس

 توجه شده آه بيانگر سطح زير منحني ٢٣-٣پول يعني انتگرال اول در سمت راست رابطه 
اين عبارت در . تقاضا براي پول يا هزينه رفاهي انحراف از قاعده فريدمن به دليل تورم است

آند آه بخش خصوصي به دليل سياست تورمي دولت،  گيري مي  را اندازهحقيقت زيان رفاهي
تواند آن مقداري از تراز واقعي پول را نگهدارد آه در آن مقدار مطلوبيت نهايي نگهداري  نمي

با ). قاعده فريدمن( برابر باشد ،پول با هزينه نهايي توليد تراز واقعي پول آه تقريبًا صفر است
الضرب بانك مرآزي روي پايه پولي از مقدار انحراف پديد  ينجا مقدار حقتوجه به اينكه در ا

 نشانگر مثلث زيان عبارت اول در سمت راست بنابراين ،آمده در تقاضاي پول تعديل شده
باشد آه به  بندي روي تراز واقعي پول به دليل سياست تورمي دولت مي مرده مربوط به ماليات

نه آه استدالل شد در شرايط تورمي به دليل افزايش تقاضا همانگو.  مشهور است١مثلث بيلي
جويي در زمان معامالتي، منابع آمياب فراواني به بخش  براي خدمات بانكي به منظور صرفه

اما ازآنجايي آه تورم، اختالف بين نرخ بهره روي وام و سپرده را , يابد مالي اقتصاد انتقال مي
ا دچار اختالل آرده و زمينه را براي اين امر فراهم آند، بازار وام و سپرده ر بيشتر مي

تواند مانند آاهش  گري مالي تخصيص يابد آه مي سازد آه منابع آمتري به امور واسطه مي
انتگرالهاي دوم و سوم در سمت راست رابطه باال بيانگر . تقاضاي پول، زيان رفاه پديد آورد

 دروني يعني آاهش مقدار وام و سپرده بازار انحراف ايجاد شده به وسيله تورم در بازار پول
الضرب نظام بانكي يا بيشتر شدن شكاف بين  باشد؛ با افزايش تورم به دليل افزايش نرخ حق مي

در اينجا نيز با آم آردن سود . آيد نرخ بهره روي وام و نرخ سود سپرده، اين انحراف پديد مي
به دليل ) ٢٠٠٠(در الگوی لوآاس. آيد ست ميبه د٢اي زيان مرده هاربرگر نظام بانكي به گونه

هاي   متغير٢٣-٣در رابطه . ٣اينكه بخش بانك وارد نشده امكان تبيين اين انحراف وجود ندارد
  با در نظر گرفتن رابطه. اند پولي اقتصاد به شکل نسبتي از توليد ناخالص داخلي تعريف شده

اد شده و يافتن ارتباط بلند مدت اين هاي حاضر در رابطه ي رفتاري براي هر يك از متغير

_______________________________________________________________ 
1. Baily Triangle. 
1.Harberger’s Deadwight Loss. 

  .رجوع شود) ١٩٧١(براي جزئيات بيشتر به هاربرگر . ٢
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٧۴
 هزينه رفاهي ٢٣-٣توان با برآورد تابع هزينه رفاهي در رابطه  متغيرها با نرخ تورم، مي

 .انحراف از قاعده فريدمن به دليل نرخ تورم مثبت را محاسبه آرد
  هاي تجربي   يافته.٤
ا بسط الگوی لوآاس، راه توان ب در اين مطالعه در قسمت معرفي الگو نشان داده شد آه مي 

 دقت در گيري اثر نامطلوب تورم بر رفاه شناسايي آرد و از اين راه، انحرافي ديگري براي اندازه
در اينجا تورم به دو شكل ايجاد انحراف در . گيري هزينه رفاهي تورم را افزايش داد اندازه

زيان رفاه به اقتصاد ) ونيپول در(و انحراف در بازار سپرده و وام ) پول بيروني(بازار پول 
  .سازد تحميل مي

د، انحراف پديد آمده به شان بي ٢٣-٣تابع زيان رفاهي پيشنهادي در تحليل همانگونه آه 
  : تواند به وسيله رابطه زير برآورد شود وسيله تورم در تقاضاي پول اقتصاد مي

) ١-٤                                               (( ) ( )dcud
d
ddcuD αππ
π
µπ

π
α +−+= ∫ ∗

1  
  
)آه )dcu α+ اين  .باشد نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي اقتصاد مي نشانگر

آيد آه عامالن اقتصادي  تخصيص نامناسب منابع به وجود آمده از تورم به اين دليل پديد مي
 سطح،آنند آه در آن  در شرايط تورمي، سطحي از تراز واقعي پول را نگهداري نمي

مطلوبيت نهايي نگهداري پول با هزينه نهايي توليد تراز واقعي پول ـ آه براي اجتماع نزديك 
رابطه باال در بيشتر تحقيقات در زمينه هزينه رفاهي تورم به روش .  برابر باشد ـصفر است

براي برآورد ) ١٩٩٨(و چادا و همكارانش) ١٩٩٤(مارتي ) ١٩٧٤(تعادل جزيي مانند بارو 
به منظور تعيين رابطه بلندمدت بين نرخ تورم و پايه .  رفاهي تورم استفاده شده استهزينه

 ،هاي مربوط به پايه پولي  به آار رفته آه با توجه به دادهARDLپولي، در اينجا روش
 ،و توليد ناخالص داخلي در دوره مورد مطالعه) براي محاسبه تورم(شاخص ضمني قيمت 

به منظور آنكه هزينه .  لگاريتمي و نيمه لگاريتمي انجام گرفته است حالتد براي دوبرآور
رفاهي تورم به شکل درصدي از توليد ناخالص داخلي برآورد شود در هنگام برآورد 
پارامترها متغيرهاي حاضر در الگو با تقسيم بر توليد ناخالص داخلي نرمال شده و به شکل 

  : برآورد برابر است بانتايج. خلي هستنددرصدي از توليد ناخالص دا
  

( ) ( ) 054940214124012
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−==−−

−−=+

τ

πα

R

LndcuLn
 

  
  

      
( ) ( ) 354930270616123

18222261
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//

−==−−

−−=+

τ
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R

dcuLn
 

  
بيني نظري در بلندمدت، بين نرخ تورم و پايه پولي رابطه منفي وجود  سازگار با پيش

وده   ب-٣ / ٨٠٩اي آه آشش تقاضا براي پايه پولي نسبت به نرخ تورم برابر با  ؛ به گونه دارد
 ٨/٣بر اين اساس، افزايش يك درصدي در نرخ تورم به آاهش. دار است و از نظر آماري معني
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٧۵

  نيمه لگاريتمي نيز ضريب نرخ تورمحالتدر . شود درصدي تقاضا براي پايه پولي منجر مي
با مقايسه آمّيت بحراني ارائه . باشد دار مي بيني منفي و از نظر آماري معني سازگار با پيش

 محاسبه شده در سطح τبا آمّيت آماره) ١٩٩٢(وسط بنرجي و دوالدو و مسترشده ت
توان ارتباط تعادلي بلندمدتي بين دو متغير نسبت پايه پولي به توليد ناخالص  مي% ٩٥اطمينان

  . پذيرفتراداخلي و نرخ تورم 
µ  توان  ر پايه پولي اقتصاد است و به دو روش مينشانگر نرخ تغيير د١-٤در رابطه
)  يك راه به آارگيري رابطه پايدار. دست آوردبا نرخ تورم را آن ارتباط ) ( ) 111 −++= γπµ است 

در . هاي اقتصاد ايران در دوره مورد مطالعه آن را برآورد آرد و راه ديگر اينكه به آمك داده
و نرخ تورم   براي يافتن ارتباط بلند مدت بين نرخ تغيير در پايه پوليARDLاينجا نيز از روش

π=/3971  انجام گرفته برآوردازاستفاده شده آه 
µ

d
d  گوياي اين واقعيت  به دست آمده و

دار  است آه سازگار با انتظار الگو بين نرخ تغيير پايه پولي و نرخ تورم ارتباط مثبت و معني
  .  ١نظر آماري وجود دارداز 

 انحراف ايجاد شده در تقاضا براي پايه ١-٤هاي انجام گرفته از اجزا رابطه  برآورد با
رابطه زير دو  لگاريتمي و نيمه لگاريتمي به ترتيب به شكل حالتپولي به دليل تورم براي دو 

  : آيد به دست مي

)٤- a٢                                (( ) 80921
1

3770187019201 ////log
−+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

+−= π
π

πD   

)٤-b٢                                    (( ) ( )ππ 1822226164019201 //exp// −−+−=semiD   
 b٢ -٤ و  a٢ -٤ آه بر اساس توابع انحرافي برآوردي ١هاي ستون اول و سوم جدول  داده

فراهم شده در حقيقت، نشانگر برآوردي از سطح زير منحني تقاضا براي پايه پولي يا مثلث 
در بسياري از تحقيقات انجام گرفته در زمينه برآورد هزينه رفاهي تورم، آن باشد آه  بيلي مي

 ١٠نرخ تورم . گيرند گيري هزينه رفاهي تورم در نظر مي را به عنوان معياري براي اندازه
 درصد توليد ناخالص ٧/١ و ٣/٢لگاريتمي و نيمه لگاريتمي به ترتيب  درصدي در حالتهای

 درصد با توجه به ٢٠ درصد به ١٠ با افزايش نرخ تورم از .آند ملي، انحراف ايجاد مي
 درصد توليد ناخالص داخلي ٢و٥/١ لگاريتمي و نيمه لگاريتمي به ترتيب معادلحالتهای

اي آه انحراف ايجاد شده در  آيد به گونه انحراف اضافي در تقاضاي واقعي پول پديد مي
هاي لگاريتمي و نيمه حالت درصد براي ٢٠تقاضاي پول يا مثلث بيلي برآوردشده در نرخ تورم

  .باشد درصد توليد ناخالص داخلي مي٣/٣ و٢/٤لگاريتمي به ترتيب برابر با 
گيري هزينه رفاهي تورم، يافتن انحراف پديد آمده در بازار پول دروني يا  گام دوم در اندازه

ر د. شود  گفته ميرباشد آه در اينجا زيان مرده هاربرگ مقدار وام و سپرده به دليل تورم مي
الضرب نظام   بيان شد که انحراف مورد نظر به دليل افزايش نرخ حق٢٣-٣تفسير رابطه 

_______________________________________________________________ 
برآورد انجام گرفته رابطه خطي . ١

( ) ( )91825112

50239712120

//
/// =+= Rπµرا به دست داد .   
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٧۶
بانكي يعني اختالف بين نرخ بهره روي وام و نرخ سود سپرده به وجود آمده از تورم پديد 

  :آيد  به آمك برآورد انتگرالهاي زير به دست ميوآمده 
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در اينجا هدف، يافتن شكاف پديد آمده بين مقدار سپرده و وام به دليل شكاف ايجاد شده در 

گيرد و موجب آاهش نقش واسطه مالي بودن  نرخ بهره روي آنها است آه از تورم نشأت مي
  . شود بانك در اقتصاد مي

آل وام و با ط بين نرخ تورم  نيازمند آگاهي از ارتبا٣-  ٤برآورد انتگرال اول در رابطه 
رابطه رفتاري بين مقدار وام و  ،منظورين راي ااعتبار داده شده به وسيله نظام بانكي است؛ ب

در . ه است شدرآورد بARDL روش به وسيلهاعتبار ايجاد شده توسط نظام بانكي با نرخ تورم
. اند تي از توليد ناخالص داخلي تعريف شدهاين مطالعه تمامي متغيرها در الگو به شکل نسب

رود نسبت مقدار  با افزايش نرخ تورم، انتظار مي. بنابراين در هنگام برآورد نيز چنين هستند
برآوردهاي انجام گرفته از رابطه . وام و اعتبار نظام بانكي به توليد ناخالص داخلي آاهش يابد

هاي اقتصاد ايران در دوره  ورم با توجه به دادهبلند مدت بين وام و اعتبار داده شده و نرخ ت
  . به دست آمده است لگاريتمي و نيمه لگاريتميحالت براي دو ١٣٥٠ ـ١٣٨٠زماني
  

                        
( ) ( ) 786294243524495

71647970

///

//

−==−−

−−=

τ

π

R

LnlLn
  

               
  

         
( ) ( ) 3955930211354269

89517430
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//

−==−−

−−=

τ

π

R

lLn
  
  

در سطح ) ١٩٩٢(مستر و دوالدو , راني ارائه شده به وسيله بنرجيبا توجه به آمّيت بح
همگرايي يا همجمعي بين دو متغير نسبت وام و اعتبار داده شده به  فرضيه%  ٩٥اطمينان 

به اين معني آه رابطه . شود توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم در حالت نيمه لگاريتمي رد مي
 لگاريتمي نيز در سطح اطمينان حالتدر . شده وجود دارد  گفتهتعادلي بلند مدت بين دو متغير

توان پذيرفت آه يك رابطه تعادلي بلند مدت  بين   نيمه لگاريتمي ميحالتتر در مقايسه با  پايين
به توليد  از تابع نسبت وام و اعتبارانجام شده  هايدر برآورد. دو متغير ياد شده وجود دارد

بيني الگو منفي  دار و سازگار با پيش ز نظر آماري معنيضريب نرخ تورم ا, ناخالص داخلي
اي آه آشش وام و اعتبار به توليد ناخالص داخلي نسبت به نرخ تورم برابر  به گونه. باشد مي
 درصد وام و اعتبار نظام بانكي ٧/٤ يعني يك درصد افزايش در نرخ تورم ؛ است-٧١٦/٤با

  .دده آشور به توليد ناخالص داخلي را آاهش مي
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٧٧

به منظور يافتن واآنش نرخ بهره روي وام و اعتبار نسبت به تغيير نرخ تورم آه در 

به شكل )  ٣-٤رابطه (انتگرال اول 
π

µ

∂

−∂ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ liهاي مربوط به  با توجه به داده. شود   ديده مي

آورد شده آه نتيجه  برARDL ايران در دوره مورد بررسي ارتباط بين آنها به آمك روش

260آن /=∂

−∂ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

π

µli ها شكاف پديد آمده در مقدار وام و اعتبار  بر پايه اين يافته. ١شداب مي

افزايش تورم و در پي آن افزايش نرخ بهره روي وام  ارائه شده به وسيله نظام بانكي ـ آه از

ردي از تابع وام و اعتبار رآوحالت ب دو رايب ) ٣-۴انتگرال اول دررابطه  ( گيردـ نشأت مي

آيد آه در محاسبه انحراف ايجاد شده  به شكل زير به دست مي) براي نرخ تورمهاي گوناگون(

  :ودر تورم در بازار پول دروني به آار مي
)٤-a٤                                                  (( ) ( ) 7163103100320 ///log

−+−= ππlH   
)٤-b٤                       (             ( ) ( )ππ 8951743013700640 //// −−−= EXPl

semiH  
هاي بانكي به دليل   نشانگر شكاف پديدار شده در مقدار سپرده٣-٤انتگرال دوم در رابطه

هاي نظام بانكي و نرخ تورم و در  تورم است؛ برآورد آن مستلزم آگاهي از ارتباط بين سپرده
رم براي عامالن اقتصادي با افزايش نرخ تو. باشد نظر گرفتن رابطه رفتاري مربوطه مي

انداز آردن، مانند خريد داراييهاي فيزيكي  هاي پس گذاري در مقايسه با ديگر شيوه سپرده
شود بين نرخ تورم و نسبت سپرده به  جذابيت آمتري خواهد داشت؛ بنابراين پيش بيني مي
ظام بانكي به رابطه بين نسبت سپرده ن. توليد ناخالص داخلي يك رابطه منفي وجود داشته باشد

هاي اقتصاد ايران در دوره مورد مطالعه به آمك  توليد ناخالص داخلي و تورم بر پايه داده
 لگاريتمي و نيمه لگاريتمي به طور حالت برآورد شده آه نتيجه آن براي دو ARDL روش

  :جداگانه چنين است
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 نزد نظام بانكي  توان به وجود رابطه تعادلي بلند مدت بين نسبت سپرده ها مي اين يافته از 

 براي هر دو τاي آه مقايسه آمّيت آماره به توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم پي برد؛ به گونه
مّيت بحراني ارائه شده به وسيله بنرجي و همكارانش  لگاريتمي و نيمه لگاريتمي با آحالت

وجود همجمعي و يك رابطه تعادلي بلند مدت بين دو متغير ياد شده در باال را نشان ) ١٩٩٢(
 محاسبه شده تقريبا باال بوده و ضريب برآورد شده براي نرخ تورم 2Rدر اينجا نيز. دهد مي

_______________________________________________________________ 
برآورد انجام شده رابطه خطي . ١

( ) ( )05515632
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٧٨
آشش تقاضاي . دار است ي منفي و از نظر آماري معنيبيني نظر همراستاي پيش

 يعني افزايش يك درصدي نرخ ،باشد  مي-٥٥/٢هاي بانكي نسبت به نرخ تورم برابر با  سپرده
اندازي به توليد ناخالص  هاي پس درصد در نسبت سپرده٥/٢ساز آاهشي به مقدار  تورم، زمينه
   .     داخلي است

هاي بانكي در برابر   اندازه واآنش نرخ بهره روي سپردهدر اينجا نيز نياز به دانستن

هاي   با توجه به دادهARDLدر اين راستا با به آارگيري روش. تغيير نرخ تورم وجود دارد

ها و نرخ تورم برآورد  اقتصاد ايران در دوره مورد مطالعه ارتباط بين نرخ بهره روي سپرده

) وشده )
4280

1
/−=

∂
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−∂

π

µαdi١به دست آمد.  
گذاران روي  نرخ بهره واقعي ـ آه سپرده, تورمبيني الگو با افزايش نرخ   سازگار با پيش

توان شكاف پديد آمده در مقدار سپرده  اآنون مي يابد؛ آنند ـ آاهش مي هاي خود دريافت مي سپرده
هاي   واقعي روي سپردهدنبال آن آاهش نرخ بهره بانكي به دليل افزايش نرخ تورم اقتصاد و به

را به دست آورد آه در برآورد انحراف ايجاد شده در بازار پول ) ٣-٤انتگرال دوم در رابطه(بانكي
  .شد  از تورم استفاده خواهد دروني به وجود آمده

) ٤-a٥               (                                     ( ) 1260547111250 ///log −−+= πdH    
) ٤-b٥        (                                   ( ) 0920042841210 //// −−−= πEXPd

semiH  
دهد براي دستيابي به انحراف ايجاد شده به وسيله تورم در بازار پول   نشان مي٣-٤رابطه 
نياز است آه مجموع انحراف ايجاد شده از سود نظام بانكي خالص شود ) وام و سپرده(دروني 

بنابراين يافتن رابطه بين مقدار سود نظام بانكي و . آيدتا مثلث زيان رفاه هاربرگر به دست 
در اينجا از ارزش . آند نرخ تورم اقتصاد به منظور محاسبه زيان رفاه ضرورت پيدا مي

افزوده بخش بانكي اقتصاد به عنوان متغير جايگزين سود نظام بانكي استفاده شده آه به شکل 
رابطه بين سود نظام بانكي و نرخ تورم به . نسبتي از توليد ناخالص داخلي تعريف شده است

 تورم به وسيله ايجاد شكاف بين نرخ بهره رود ميانتظار .  شده استبرآورد ARDLروش
نتايج به دست آمده در .  سود بخش بانكي را افزايش دهد،روي وام، اعتبار و نرخ سود سپرده

اي آه  دار از نظر آماري داللت ندارد به گونه  معني لگاريتمي به وجود ارتباط بلند مدتحالت
همچنين ازآنجايي آه . باشد دار نمي ضريب نرخ تورم با وجود مثبت بودن از نظر آماري معني

 به دست آمده در اينجا از آمّيت بحراني ارائه شده به وسيله بنرجي τقدر مطلق آمّيت بحراني
توان به وجود يك رابطه همگرايي بين دو متغير   نمي، آوچكتر است)١٩٩٢(و همكارانش 

نيمه حالت اما در . نسبت سود نظام بانكي به توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم اطمينان آرد
توان به وجود همجمعي بين نرخ تورم و لگاريتم   ميτلگاريتمي نه فقط بر پايه آمّيت بحراني

د نظام بانكي به توليد ناخالص داخلي پي برد بلكه همچنين ضريب نرخ تورم از نظر نسبت سو
گيري  به همين دليل در اندازه. بيني الگو سازگار است عالمت آن با پيش و دار آماري معني

_______________________________________________________________ 
) برآورد انجام گرفته رابطه خطي .١ )

( ) ( )1/8313/565
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٧٩

 نيمه لگاريتمي برآورد شده از تابع سود حالتانحراف تورم در بازار پول دروني فقط از 
  :شود  مينظام بانكي استفاده
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توان تابع انحراف تورمي مربوط به بازار وام و سپرده يا برآورد انجام گرفته  اآنون مي

 را براي اقتصاد ايران در دو حالت لگاريتمي و نيمه لگاريتمي به زوش زير به ٣-٤رابطهاز 
  .دست آورد

)٤-a٦       (( ) ( ) πππ 3925595571631031054711125016102 ///////log
+−−−+−−+−= eD   

  
)٤-b٦  (πππ 392559558951743137004284121015902 ///////// +−−−−−−−−= eeesemiD   

 درصد افزايش ١٠هنگامي آه نرخ تورم اقتصاد از نرخ قاعده بهينه فريدمن به نرخ 
 حالتتوان دريافت که در هر دو   مي١٢-٤  و اطالعات جدول٦-٤هاي  يابد از رابطه مي

 درصد توليد ناخالص داخلي در بازار وام و سپرده ٥/٢ي معادللگاريتمي و نيمه لگاريتم
آيد آه در حقيقت بيانگر برآورد انجام گرفته از مثلث زيان رفاه هاربرگر  انحراف پديد مي

يابد بر پايه تابع   درصد افزايش مي٢٠ درصد به ١٠هنگامي آه نرخ تورم اقتصاد از . است
 نيمه لگاريتمي معادل حالت درصد و در ٥/١معادل  لگاريتمي حالتانحراف به دست آمده در 

 درصد توليد ناخالص داخلي در بازار وام و سپرده انحراف بيشتر پديد آمده آه موجب ٢
 اين انحراف در تحقيقات متعارف در زمينه برآورد .شود تحميل زيان رفاه بر اقتصاد مي

  .شود  ناديده گرفته مي تورم،هزينه رفاهي
گذارد  راحي شده به وسيله دو راه انحرافي بر رفاه تأثير نامطلوب ميتورم در الگوي ط
انحراف پديد آمده در بازار پول بيروني از راه آاهش تقاضا . ١: شود آه به دو شكل ديده مي

انحراف در بازار پول دروني با آاهش مقدار سپرده و وام با آاستن نقش . ٢براي پول و 
توان انحراف ايجاد شده در   مي۶-۴ و ٢- ٤هاي  به رابطه با توجه.واسطه مالي بودن بانك

  .بخش پولي اقتصاد به دليل تورم را به شيوه زير به دست آورد
  

)٤- a٧(               
( ) ( )

( ) ππ

ππ
π

π

39255955716310310

54711125080921
1

377018703530

////

//////log

+−−−+−

−+−−+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

+−=

e

D
  
  
  

)٤-b٧(                     ( )
ππ

πππ
39255955895174301370

0428410210182222616403510

/////

///////
+−−−−−

−−−−−+−=

ee

eesemiD    
 

Archive of SID

www.SID.ir



 ١٣٨٣ـ زمستان ١۴پژوهشهای اقتصادی ـ شماره 

 

٨٠
ت آه انحراف ايجاد شده در نرخ توان درياف  ميb٧-٤ و a٧-٤با توجه به دو رابطه 

 ٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي است آه حدود ٧/٤ لگاريتمي معادل  حالت درصد در١٠تورم
يعني زيان رفاه هاربرگر ) پول دروني(درصد آن به انحراف پديدار شده در بازار سپرده و وام 

رصد توليد ناخالص  د٢/٤ شبه لگاريتمي اين انحراف آمتر و معادل حالتدر . شود مربوط مي
 ١٠هنگامي آه نرخ تورم از . باشد  درصد آن از انحراف نوع دوم مي٥٩داخلي است آه تقريبًا 

 لگاريتمي به حالتيابد، انحراف به وجود آمده از تورم در   درصد افزايش مي٢٠درصد به 
  درصد توليد ناخالص داخلي٦/٧ نيمه لگاريتمي به معادل حالت درصد و در ٢/٨معادل 

 درصد آن ٥٧ درصد و در حالت نيمه لگاريتمي حدود ٥٠رسد آه در حالت لگاريتمي حدود  مي
  .شود به انحراف ايجاد شده در بازار پول دروني يا مثلث هاربرگر مربوط مي

دو . دهد تابع هزينه رفاهي تورم را به دست مي ٢٣- ٣در قسمت معرفي الگو رابطه 
رود نرخهاي  اند، نشانگر انحرافهايي است آه انتظار مي دهرابطه باال آه از برآورد به دست آم

آخرين گام براي رسيدن به تابع  .گوناگون تورم در بازار پول و بازار سپرده و وام پديد آورد
 نيز گوياي آن است ـ برآورد ٢٦-٣هزينه رفاهي تورم در الگوي دوم ـ همانگونه آه رابطه

 توبين  )١٩٥٢( است؛ بر پايه فرضي آه سازگار با الگوی بامول λمطلوبيت نهايي درآمد
توان آن را به شکل                                درباره فناوری معامالتي انجام گرفته مي) ١٩٦٦(و ميلر و اور ) ١٩٥٦(
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در آسر باال عبارت صورت، نشان دهنده سهم مصرف از توليد ناخالص . به دست آورد
رود آه   انتظار مي.باشد داخلي است آه متغير اصلي حاضر در تابع مطلوبيت فرد نماينده مي
 bsهمچنين. راهم آوردبا افزايش تورم، مقدار مصرف آاهش يافته و زمينه زيان رفاه را ف

نشان دهنده منابع آمياب تخصيص داده شده به بخش بانكي به منظور توليد خدمات بانكي برای 
بيني الگو اين است آه با افزايش تورم به  پيش. باشد آاستن زمان معامالتي بخش خصوصي مي

در زمان معامالتي و شكاف پديد جويي  دليل افزايش تقاضا براي خدمات بانكي برای صرفه
آمده بين نرخ بهره روي وام و نرخ سود سپرده بانكي، بايد منابع بيشتري به بخش بانكي 

  .اختصاص پيدا آند
 به منظور يافتن ارتباط بلند مدت بين نسبت مصرف به توليد ناخالص داخلي و منابع 

  ه آار گرفته شد آه نتايج برآورد در جدول بARDLبخش بانكي اقتصاد با تورم، روش
دهد آه نرخ تورم سازگار با  برآورد انجام گرفته از مصرف نشان مي.  آمده است٢شماره
بيني الگو بر نسبت مصرف به توليد ناخالص داخلي يا ميل متوسط به مصرف، اثر منفي  پيش

با توجه به . باشد  مي٧٤/٠ برآوردي نيز برابر 2R.داري دارد و از نظر آماري ارتباط معني
فرضيه نبودن % ٩٥آمّيت بحراني ارائه شده به وسيله بنرجي و همكارانش در سطح اطمينان 

همچنين برآورد نشان . شود همگرايي بين دو متغير لگاريتم مصرف و نرخ تورم رد مي
اي آه   به گونهردنكي آشور دا که نرخ تورم اقتصاد، اثر مستقيم بر اندازه نظام بادهد مي
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افزايش يك درصدي در نرخ تورم، نسبت منابع نظام بانكي به توليد ناخالص داخلي را به 
  .دهد  درصد افزايش مي٤٤/٠مقدار
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به  )٨-٤هرابط(توان برپايه برآورد انجام گرفته از مطلوبيت نهايي درآمد  اآنون مي

وسيله برآورد مخارج مصرفي بخش خصوصي و منابع نظام بانكي تابع زيان رفاهي تورم 
پيشنهادي را براي اقتصاد ايران استخراج کرد؛ هنگامي آه تابع انحراف تورمي طبق الگوی 

  لگاريتمي برآورد شود، تابع هزينه رفاهي تورم پيشنهادي برابر است با
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شود، تابع  هنگامي آه الگوی نيمه لگاريتمي برای تابع انحراف تورمي در نظر گرفته مي
  .هزينه رفاهي تورم پيشنهادي برآورد شده براي اقتصاد ايران به شکل زير است
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اي دو الگوی لگاريتمي  در حقيقت نشانگر زيان رفاهي تورم برb٩-٤ و a٩-٤دو رابطه

هزينه رفاهي تورم به طور جداگانه براي انحرافهاي ايجاد شده در . و نيمه لگاريتمي است
 ٢در جدول شمارهبازار پول بيروني و دروني يا مثلثهاي زيان رفاهي تورم بيلي و هاربرگر 

ني بر  فرضيه صفر مب٠٥/٠داري برطبق آزمون نسبت انجام گرفته در سطح معني .ه استدآم
2اينكه زيان رفاه مربوط به انحراف در بازار وام و سپرده يا مثلث هاربرگر

logW بيش از  
 لگاريتمي و نيمه حالتتواند در هر دو   نمي،دهد نيمي از هزينه رفاهي تورم را تشكيل مي

 درصد در ١٠ پيدا است آه هزينه رفاهي نرخ تورم ٢از اطالعات جدول. لگاريتمي رد شود
 درصد ٤/٣ درصد توليد ناخالص داخلي است آه از آن معادل ٢/٧ لگاريتمي معادل حالت

باشد؛ يعني آاهش تقاضا  توليد ناخالص داخلي به انحراف ايجاد شده در بازار پول مربوط ِمي
براي پول و آم شدن نقش آن به عنوان واسطه مالي مناسب در معامالت و در پي آن افزايش 

درحالي آه هزينه رفاهي تورم به دليل انحراف ايجاد شده در بازار پول . عامالتيزمان م
الضرب نظام بانكي يا شكاف پديد آمده بين نرخ بهره روي وام   دروني ـ آه از افزايش نرخ حق

 درصد توليد ناخالص ٨/٣ درصد معادل ١٠و نرخ سود سپرده به وجود آمده ـ در نرخ تورم 
تورم  نيمه لگاريتمي برآورد انجام گرفته از هزينه رفاهي تورم در نرخ حالتدر . داخلي است

نيز معادل   در اينجا باشد آه مي  درصد توليد ناخالص داخلي٤/٦معادل   درصد آمتر و ١٠
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٨٢
 درصد توليد ناخالص داخلي به انحراف به وجود آمده در بازار وام و سپرده يا به ٨/٣

 افزايش ،شود  مشاهده مي٢به اطالعات جدول  توجه با. شود مثلث رفاهي هاربرگر مربوط مي
 درصد  توليد ناخالص ٤/٤ لگاريتمي معادلحالت درصد در ٢٠درصد به  ١٠نرخ تورم از 

 درصد آن به آاهش تقاضاي پول در ٤٣کند آه  داخلي هزينه رفاه بيشتر به اقتصاد تحميل مي
 درصد زيان رفاه اضافي به ٥٧ي و نتيجه افزايش زمان معامالتي يا مثلث زيان رفاه بيل

همچنين در اينجا . گردد انحراف ايجاد شده در بازارپول دروني يا مثلث هاربرگر باز مي
 درصدي ٢٠ درصد درآمد رفاهي حاصل از آاهش يك نرخ تورم ٣٧شود آه فقط  مشاهده مي

 نرخ  درصد درآمد رفاهي به٦٣شود و   درصدي محقق مي١٠با رسيدن به نرخ تورم هدف 
 ١٠در الگوی نيمه لگاريتمي با افزايش نرخ تورم از. شود تورمهاي يك رقمي مربوط مي

 درصد توليد ناخالص ٤/٤توان دريافت آه معادل   درصد با توجه به جدول، مي٢٠درصد به 
 درصد توليد ناخالص داخلي از ٩/١ آيد آه معادل داخلي هزينه رفاهي تورم اضافي پديد مي

گري مالي   درصد توليد ناخالص داخلي به آاهش نقش واسطه٥/٢ول و آاهش تقاضاي  پ
 درصدي با ٢٠درصد درآمد رفاهي آاستن يك نرخ تورم ٣٩اينجا نيز  در. گردد بانكها برمي

 درصد درآمد ٦١آيد؛ به اين معني آه   درصد به دست مي١٠ نرخ تورم به سطح  آاهش
.  درصد به نرخ بهينه قاعده فريدمن برسد١٠رفاهي هنگامي به دست مي آيد آه نرخ تورم از 

( دهد در حالتي آه انحراف در بازار پول آزمون فرضيه انجام گرفته در اين تحقيق نشان مي
شوند به  هر دو در نظر گرفته ) مثلث هاربرگر (و انحراف در بازار وام و سپرده) مثلث بيلي
 آه مانند پژوهشهاي متعارف در حالتي است داري هزينه رفاهي تورم بزرگتر از طور معني

 مثلث بيلي در محاسبه هزينه رفاهي تورم توجه ،اين زمينه فقط به انحراف در بازار پول
  . شود مي

گيرد به انحراف پديد آمده به   در پژوهشهِايي آه در زمينه هزينه رفاهي تورم انجام مي
به همين دليل انتظار . شود  نمياي دليل تورم در بازار وام و سپرده يا بازار پول دروني توجه

اين امر موجب ايجاد اين . آنند رود هزينه رفاهي تورم را آمتر از مقدار واقعي برآورد  مي
 آن را به داناناقتصاد شود آه با وجود آنكه تورم از ديدگاه مردم نامطلوب است و تناقض مي

رم، اين نتيجه را نشان شناسند؛ اما برآورد هزينه رفاهي تو عنوان يك معضل اقتصادي مي
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن انحراف پديد آمده در بازار پول دروني به وسيله . دهد نمي

آاهش مقدار وام و سپرده در اثر تورم يا مثلث زيان رفاه هاربرگر، افزون بر آاهش تقاضاي 
  .پول به دليل تورم تا حدودي براي اين تناقض پاسخ دارد

  
  نتيجه گيري . ٥
گيري هزينه رفاه به وجود آمده از تورم است؛ به  دف اصلي اين تحقيق، آّمي آردن و اندازه ه

هاي مربوط به  هاي اقتصاد ايران و گسترش الگو اين معني آه در اين مطالعه به آمك داده
در .  داد و ستد موجود بين تورم و رفاه براي اقتصاد ايران شناسايي شود،هزينه رفاهي تورم

انجام شده در زمينه هزينه رفاهي تورم، بيشتر به انحراف در تقاضاي پول به دليل مطالعات 
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شود؛ اما  توجه مي ـ تورم ـ آه به آاهش تقاضاي پول و افزايش زمان معامالتي مي انجامد
الگوي ارائه شده در اين تحقيق با وارد آردن بخش بانك در الگوی لوآاس در زمينه هزينه 

دهد آه  رافي ديگري افزون بر زمان معامالتي معرفي آرده و نشان ميرفاهي تورم، راه انح
  .گيري زيان رفاه را بهبود بخشيد توان با بسط و گسترش الگوی  متعارف، دقت در اندازه مي

. تواند زيان رفاه بر اقتصاد تحميل سازد  در اين الگوي طراحي شده، تورم از دو راه مي
ازآنجايي آه در شرايط . هشها در زمينه هزينه رفاهي تورمها و پژو نخست، مانند ديگر الگو

تورمي عامالن اقتصادي براي ايمن ماندن از اثرات نامساعد تورم، دارايي پولي بدون بهره 
 آاهش هزينه ،آنند، آمتر از خدمات دارايي پولي در امر تسهيل معامالت آمتري نگهداري مي

شوند؛ بنابراين  مند مي و ايجاد اطمينان خاطر بهره تنوع دارايي ، ذخيره ارزش بودن،معامالتي
دوم، تورم موجب بيشتر شدن شكاف بين نرخ . رساند تورم به مزاياي استفاده از پول آسيب مي

بهره روي وام و نرخ سود سپرده شده و بازار پول دروني را دچار اختالل ساخته و به مقدار 
  بودن بانكنه را براي آاهش نقش واسطه ماليآند؛ اين امر زمي وام و سپرده آمتر هدايت مي

انحراف دوم پديدار شده به . آند سازد آه از اين نظر هزينه رفاه به اقتصاد تحميل مي فراهم مي
هاي  در الگو. گيري شود تواند به وسيله مثلث زيان رفاه هاربرگر اندازه دليل تورم، مي

 راه دوم اثرگذاري تورم بر رفاه  به)٢٠٠٠(جمله الگوی لوآاس  متعارف در اين زمينه از
  .  و امكان تبيين آن وجود ندارد نشدههتوج

شود آه بر خالف اعتقاد نئوآينزينها هزينه رفاهي  از نتايج تجربي اين مطالعه مشاهده مي
تورم به طورنسبی باال بوده و تورمهاي دو رقمي پايين و حتي تورمهاي يك رقمي نيز زيان 

تر در  طور جديه  بنابراين بايد به مسأله تورم ب؛آنند  به اقتصاد تحميل مياي رفاه قابل مالحظه
با توجه به اينكه . آشور نگريسته شود و سياستهاي اقتصادي به دنبال آاهش نرخ تورم باشند

آنكه بر نرخ  هيچ سياستي نيست آه تورم بادوام ايجاد آند يا چنين تورمي را از بين ببرد بي
 بنابراين افزايش مبنای مالياتي و دادن استقالل ابزاري به ،دت اثر بگذاردرشد پول در بلند م
  .    تواند راهكاري براي اجتناب از رشد تورمي حجم پول باشد بانك مرآزي مي

اه مي      هزينهبيانگر آن است که برآورد هزينه رفاهي تورم،      دگاه رف ورم از دي د   هاي ت توان
ال    بزرگ و اساسي باشد؛ در نتيجه غفلت         اه در سياستگذاري و دنب از داد و ستد بين تورم و رف

ده       ه ش مني پذيرفت ور ض ه ط ارف و ب ي متع رد سياس ن خ ردن اي ل درك   (آ ه دلي شتر ب ه بي آ
ند                       ند باش ورم ناخرس ردم از وجود ت نادرست اثرات نامساعد تورم مبني بر اينكه ممكن است م

ا رأي ه صندوق بينداز   ام اري ب اي سطح بيك ر مبن ان را ب دش ه  ) ن ي دارد آ ر را در پ ن خط اي
د        . سياستهاي اتخاذ شده به تخصيص مناسب منابع و رفاه منجر نشود           ورم باي ابراين معضل ت بن

در اين شرايط فقط در      . در تابع زيان سياستگذاران، ضريب اهميت به نسبت بااليي داشته باشد          
ورم تهاي ت التي سياس افع حاصل از آن ب ح ه من ستند آ ه ه ل توجي ه زا قاب اهي ب ان رف يش از زي
  .وجود آمده از تورم باشد
ها و آثار جانبي منفي به اقتصاد  و گذار به نرخ تورم مطلوب، هزينه آاهش نرخ تورم

هاي   آه هزينهمهم است اما توجه به اين نكته ،آند آه موضوع تحقيق حاضر نبوده تحميل می
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٨۴
در حالي آه . افتد اتفاق ميگذار به نرخ تورم مطلوب، يك بار و آن هم در هنگام گذار 

البته مردم موقتي و اجتناب ناپذير بودن . هاي دوري از نرخ تورم مطلوب دائمي است هزينه
دهند؛ بنابراين توانايي سياستگذاران در متقاعد آردن و  آثار جانبي مهار تورم را تشخيص نمي

رفتن رآود موقتي به  زيرا پذي؛ترغيب به پذيرش آثار جانبي مهار تورم بسيار اهميت دارد
عنوان جزيي از يك برنامه براي پايان دادن به تورم به مراتب بهتر از رآودي شديدتر در اثر 

  .    تورم شتاب يافته در آينده است
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٨۵

  پيوست
 )GDPدرصدي از (انحراف در بازار پول بيروني و دروني ) ١(جدول 

2
semiD 1

semiD 2
logD 1

logD π
٣ ٠ / ٩٧ ٠ / ٩٤ ٠ / ٧٨ ٠ / ٧٨ 

٥ ١ / ٣٣ ١ / ٤٤ ١ / ٠٤ ١ / ٣١ 

٨ ١ / ٨٨ ٢ / ١٠ ١ / ٤٥ ٢ / ٠٣ 

١٠ ٢ / ٢٧ ٢ / ٥٠ ١ / ٧٤ ٢ / ٤٨ 

١٥ ٣ / ٢٥ ٣ / ٣٥ ٢ / ٤٨ ٣ / ٤٩ 

١٨ ٣ / ٨٤ ٣ / ٧٧ ٢/  ٩٥ ٤ / ٠١ 

٢٠ ٤ / ٢٣ ٤ / ٠٠ ٣ / ٢٦ ٤ / ٣٢ 

٢٣ ٤ / ٨٠ ٤ / ٣٠ ٣ / ٧٤ ٣ / ٧٤ 

٢٥ ٥ / ١٨ ٤ / ٤٦ ٤ / ٠٦ ٤ / ٩٧ 

٣٠ ٦ / ٠٨ ٤ / ٧٣ ٤ / ٨٦ ٤ / ٤٢ 

  .b٦-٤ و a٦-٤, b٢-٤, a٢-٤محاسبات انجام شده توسط محقق با توجه به روابط : برگرفته از

  
   )GDPدرصدي از (م و اجزا آن هزينه رفاهي تور. ٢جدول 

semiW 2
semiW 1

semiW logW 2
logW 1

logW π 
۵ / ٣  ١ / ٢  ١ / ٣   ٢  ۵ / ١  ۵ / ٣  ١  

١ / ٧  ٢ / ١  ٣  /٨  ۴  ٢ / ١  ١ / ٩  ۵  

۵ / ۵  ٢  ٢ / ٣  ٣ / ٢ / ۶  ٨  ٢ / ٩  ٣ / ٣  

۶ / ۶  ٣ / ٨  ٧ / ٣  ٢ / ٨  ٣ / ٨  ۵ / ١٠  ٣  

٢  ٨ / ٩ / ۵  ٩  ٩ / ٨  ٣ / ٧ / ۴  ٩ / ۴  ١۵  

٣  ١١ / ۶  ٧ / ۴  ٨  ١١ / ٨ / ۵  ۶  ٢٠  

٧  ٧  ١٢ / ٧ / ۵  ٢  ١٣ / ٣ / ۶  ٢  ٧ / ١۵  

٧ / ٢  ١٣ / ٧  ۵ / ۶  ١ / ٣۴  ٣ / ۶  ٣٠  ٨  

 .a٩-٤محاسبات انجام شده توسط محقق با توجه به رابطه : برگرفته از
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